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CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MERCEDES E
A EMPRESA

INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS

AGRÍCOLAS LTDA ME
Contrato n.o 118/2017

Identificação: 2182017

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, sito na Rua DI'. Oswaldo Cruz,
n.o 555, Estado do Paraná, neste ato representada pela Prefeita, Sra. Cleci M. Rambo Loffi,

brasileira, casada, inscrita no CPF sob n.O 886.335.359-04, portadora da Carteira de Identidade n.o
5.107.835-7 SSPIPR, residente e domiciliada na Rua DI'. Oswaldo Cruz, nO 331, Loteamento Oroff,
CEP

85998-000,

na

Cidade

de

Mercedes,

Estado

do

Paraná,

a

seguir

denominado

CONTRATANTE, e a empresa Indumapal Equipamentos Agrícolas Ltda. ME, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob nO. 05.613.266/0001-23, Inscrição Estadual n° 90492711-20,
com sede na Rod PR 364, Km 02, saída para Terra Roxa, CEP 85.950-000, na Cidade de Palotina,

Estado do Paraná, neste ato representada por'seu sócio administrador, Sr. José Antônio Chiumento,
residente e domiciliado na Av. Independência, nO. 658, CEP 85.950-000, Centro, na Cidade de
Palotina, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade nO. 3.661.487-0, expedida pela
SESPIPR, inscrito no CPF sob nO. 407.157.759-34, a seguir denominada CONTRATADA, acordam

e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n. ° 8.666/93 e Legislação pertinente, das
condições do Pregão Presencial n°. 40/2017 da proposta da contratada, datada de 30/03/2017, e das

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1

Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de distribuidores de adubo

orgânico seco e de calcáreo, em conformidade com o Convênio Cultivando Água Boa, firmado
entre a Itaipu Binacional e o Município de Mercedes, de acordo com as características e demais
condições definidas no Edital de Pregão n.o 40/2017 e em seus Anexos.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL:

\

2.I.Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor '\
de R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos reais), conforme descrito a seguir:

Pá1!.1/9

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - t-'K.
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br

Municipio de Mercedes
Estado do Parana
Contrato n° 118/2017
ITEM02

DISTRIBUIDOR DE CALCA.RIO E ADUBO ORGANICO SECO: Distribuidor de calcario e
adubo organico seco, Fabricado em chapa metaIica de al;o carbono; capacidade 6.000Kg; rodado
tandem; pneus 900x20, novos; com esteira de 800mm de largura; caixa redutora banhada a 61eo;
dois discos traseiros com caixas de engrenagens; tampa traseira com regulagem de saida e molas
tensoras contra entrada de objetos estranhos; engate girat6rio do trator; pintura intema anticorrosiva
e extema com acabamento em P.U.; cardan; completo. Me - DAS 6000
- Quantidade: 2 unidades
- Valor unitario: R$ 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais)
- Valor total: R$ 53.200,00 (cinquenta e tres mil e duzentos reais)

2.2. No prel;o acima retratado esmo computados, alem do lucro, todas as despesas e custos como
frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas,

relacionadas com 0 fomecimento do objeto da presente licital;ao.
2.3. Ressalvada a ocorrencia de desequilibrio economico-financeiro devidamente comprovado, nao
haveni durante 0 prazo de vigencia deste Contrato qualquer reajuste de prel;o.

3 - CLA.USULA TERCElRA - DA VIGENCIA DO CONTRATO:

.

3.1. 0 Contrato teni vigencia de 6 (seis) meses, findando em 04 de outubro de 2017.

4 - CLA.USULA QUARTA - DESPESA:
4.1. As despesas decorrentes da presente aquisiyao correrao por conta da seguinte dotal;ao
oryamentma:

02.008.18.541.0007.1013 - Aoes de Preservaao Ambiental.

Elemento de despesa:

44905240

Fonte de recurso:

505, 712

5 - CLA.USULA QUINTA - PAGAMENTO:
5.1 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao
fomecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente deveni conter 0 nu.mero do Edital e assinatura
do responsavel pela Secretaria licitante em seu verso. Os pagamentos serao efetuados em ate 30
(trinta) dias corridos ap6s a entrega da solicital;ao de liberayao de pagamento, encaminhada a

ITAIPU, conforme aferiyao, a qual seni atestada pela Secretaria de Agricultura, Pecuma e Meio
Ambiente. Isto se deve ao fato de caber a ITAIPU, conforme consta no instrumento de convenio, 0
repasse de 60% (sessenta por cento) do valor do objeto licitado.

5.2 Nenhum pagamento seni efetuado ao fomecedor, se este, a epoca correspondente, nao

apresentar comprovayao relativa a manuten9ao da regularidade fiscal, prevista no subitem 11.5 do \-.

edital

'\

5.3 0 pagamento seni efetuado em ate 30 (trinta) dias da data de entrega do objeto, mediante a
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emissao da competente Nota Fiscal. .

5.3.1 A mora injustificada sujeitarâ 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de correyào
monetâria a ser calculada com base na variayao do IGP-M verificada entre a data em que
deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.

5.4 0 Municipio de Mercedes poderâ deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizayöes devidas pelo fomecedor.

5.5 0 pagamento efetuado nào isentarâ 0 fomecedor das responsabilidades decorrentes do
fomecimento.

6 - CLA.USULA SEXTA - DO FORNECIMENTO DO OBJETO
6.1 0 fiJrnecimento devera se dar em ate 30 (trinta) dias ap6s a sua solicitacào, mediante e de
acordo com a entrega da Ordem de Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, nas

dependências do Setor de Patrimönio, localizado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 555, Centro, na sede
do Municipio de Mercedes

6.1.1

A entrega do

objeto

deverâ ser

efetuada no

horârio

de

expediente

desta

municipalidade, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h,
sendo

-.

que

a

mesma

deverâ

ser acompanhada por representante

da

Secretaria de

Agricultura, Pecuâria e Meio Ambiente, responsâvel pelo controle de utilizayao do objeto

6.2 No caso de nào cumprimènto ou inobservância das exigências pactuadas para a prestayào dos
serviyos, nos termos das previsöes deste Edital e de seus Anexos, 0 fomecedor deverâ providenciar
a substituiyào do objeto, no prazo mâximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da

notifica9ao, sem önus para 0 Municipio de Mercedes, e sem prejuizo da aplicayao das penalidades
cabiveis.
6.3 0 objeto serâ recebido nos termos do art. 73 da Lei n.o 8.666/93, por Comissao designada para
tanto.

7 - CLA.USULA SETIMA - OBRIGA<;ÒES DO CONTRATANTE:
7.1. Sào obrigayöes do CONTRATANTE:

7.1.1.

Prestar as informayöes e os esclarecimentos atinentes ao fomecimento que venham a

ser solicitados pelos empregados do fomecedor;

7.1.2.

Efetuar 0 pagamento devido pelo fomecimento do objeto licitado, desde que

cumpridas todas as exigências deste Edital, seus Anexos e do Contrato;

7.1.3. Vistoriar 0 objeto da licio, a fim de verificar sua compatibilidade com a ,
especificayào tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

P3/9

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br

.

Municipio de Mercedes
Estado do Parana
Contrato n° 118/2017

8 - CLA.USULA OITAVA - DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATADA:
8.1. Constituem obriga90es da CONTRATADA:

8.1.1.
Manter durante toda a execu9ao do contrato, em compatibilidade corn as obriga90es
assumidas, todas as condi90es de habilita9ao e qualifica9ao exigidas na licita9ao;

8.1.2.

Indicar o responsavel por representa-Ia na execu9ao do Contrato, assim coma a(s)

pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-Io;

8.1.3.

Fomecer o objeto dentro das especifica90es e/ou condi90es constantes do Edital de

Pregao e em seus Anexos;

8.1.4.

Executar diretamente

o

Contrato,

sem transferencia de responsabilidades ou

subcontrata90es nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;

8.1.5.
Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fomecimento do objeto;
8.1.6.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE,

obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclama90es a respeito da qualidade e
desempenho do objeto fomecido;
8.1.7.

Comunicar porescrito o CONTRATANTE qualquer anormalidade de carăter urgente

e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

8.1.8.

Prestar o serviyo que constitui o objeto no prazo e forma ajustados, mantendo espayo

fisico no Municipio de Mercedes, aSsim como materias, equipamentos e profissionais
adequados e suficientes;

8.1.9. Manter, durante a vlgenCla do contrato, em compatibilidade corn as obriga90es
assumidas, todas as condi90es de habilita9ao e qualifica9ao exigidas no Pregao.

9 - CLA.USULA NONA - OBRIGA<;OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO
FORNECEDOR:

9.1. Adicionalmente, devera a CONTRATADA:

9.1.1.
Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obriga90es sociais
previstos na legisla9ao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-Ios na epoca
propria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio corn o
Municipio de Mercedes;

9.1.2.

Responsabilizar-se por todas as providencias e obriga90es estabelecidas na legisla9ao 

especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, forern vitimas os seus
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empregados no ato do fomecimento do objeto 1icitado ou em conexao com e1e, ainda que
acontecido em dependencia da Sede Administrativa do CONTRATANTE;
9.1.3.
Assumir todos os encargos de possive1 demanda traba1hista, civi1 ou penal,
re1acionadas ao fomecimento do objeto licitado, originariamente ou vincu1ada por prevenyao,
conexao ou continencia; e

9.1.4.

Assumir, ainda, a responsabilidade pe10s encargos fiscais e comerciais resultantes da

adjudicayao do objeto deste Pregao.

9.2. A inadimp1encia do fomecedor, com referencia aos encargos estabe1ecidos nesta chiusu1a, nao
transfere a responsabi1idade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem podeni onerar 0 objeto
deste Contrato, renunciando a CONTRATANTE expressamente a qualquer vincu10 de
solidariedade, ativa ou passiva.

9.3. E expressamente proibida ao fomecedor a veicu1ayao de publicidade acerca do Contrato, salvo
se houver previa autorizayao do Municipio de Mercedes.

10 - CLA.USULA DtCIMA - OBRIGA<;OES GERAIS DO CONTRATADO
10.1. Devenl a CONTRATADA observar, ainda, 0 seguinte:

10.1.1.

E expressamente proibida a contratayao de servidor pertencente ao quadro de pessoa1

da Prefeitura do Municipio de Mercedes, ou que ne1a ocupe cargo de confianya. durante a
vigencia deste Contrato;

10.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veicu1ayao de publicidade acerca deste Contrato,

sa1vo se houver previa autorizayao do CONTRATANTE.

11 - CLA.USULA DtCIMA PRIMElRA - DAS ALTERA<;OES CONTRATUAIS:
11.1. 0 preyo contratado nao sofrera qualquer reajuste pe10 periodo de 12 (doze) meses a contar da
data da assinatura do contrato, salvo necessidade de recomposiyao do equilibrio economico
financeiro, com pedido devidamente protoco1ado no setor competente, juntamente com documentos
que efetivamente comprovem a necessidade do reajuste, expresso em reais, observado 0 padrao
monetario oficia1, inclusive para frac;ao.

11.1.1. Os dados pertinentes ao restabelecimento da relayao que as partes pactuaram
inicialmente

deverao

ser

demonstrados

por

meio

do

preenchimento

de

Planilha

de

Decomposiyao de Preyos a ser confrontada com a Planilha de Composiyao de Custos
apresentada quando da realizayao da respectiva Licita9ao.

11.2. 0 prazo de entrega do objeto, que e originalmente de 30 (trinta) dias, podera ser revisto nas
hip6teses e forma a que a1ude 0 art. 57, inciso  1°, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, podendo
levar a prorroga9ao do prazo de vigencia, se necessario.
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11.2.1 А ехесщао е fiscalizayao do Objeto deste contrato sera de responsabiliade da
Secretaria de Agricultиra, Ресиanа е Meio Ambiente.

12 - CLA.USULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
12.1 А Contratada, total ои parcialmente inadimplente, estara sujeita а aplicayao das sanyoes
previstas nos arts. 86, 87 е 88 da Lei по 8.666/93, е art. 70 da Lei 10.520/2002, а saber:
12.1.1 Advertencia, nas hiрбtеsеs de ехесиуао irregular de que nao resulte prejuizo para о
fomecimento;
12.1.2 Multa тогаtбriа de 0,5% (cinco decimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso injustificado па providencia necessana, е de 1 % por dia арбs о 300 dia de atraso,
acumulada сот as multas сотinаtбгias abaixo:
12.1.2.1 multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas
medias, assim entendidas aquelas que acarretam transtomos significativos е, па sua
reincidencia, esse percentual sera de 10% (dez por cento);
12.1.2.2 multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hiрбtеsеs de

inexecuyao total, сот оu sem prejuizo para о ente publico contratante.
-,

12.1.3 Suspensao temporaria do direito de participar ет licita<;ao por prazo nao superior а 2
(dois) anos, entre outras, по caso de inexecuyao total оu parcial do objeto;

12.1.4 Impedimento de licitar е contratar сот а Administrayao, е descredenciamento do
Cadastro Municipal de Fomecedores, реl0 prazo minimo de 2 (dois) anos е maximo de 5

(cinco) anos, entre outras, quando:

.

12.1.4.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar о
contrato;

12.1.4.2 Ensejar injustificado retardamento da ехесш;ао de seu objeto;
12.1.4.3 Nao mantiver а proposta;
12.1.4.4 Falhar gravemente па ехесиуао do contrato;

12.1.4.5 Na reiterayao excessiva de mesmo comportamento ja punido ои omissao de
providencias para reparayao de erros.

12.1.5 Declara<;ao de inidoneidade para licitar е contratar сот а Administrayao рйыiа,,

enquanto perdиrarem os motivos determinantes da puniyao ои ate que seja promovida а \
reabilitayao perante а ргбрriа autoridade que aplicou а penalidade, entre outras, nas seguintes
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hip6teses:

12.1.5.1 Apresentar documentayāo falsa exigida para o certame;
12.1.5.2 Comportar-se de modo inidoneo;
12.1.5.3 Cometer fraude fiscal;
12.1.5.4 Fraudar na execuyāo do contrato.

12.2 Na aplicayāo de sanyāo senl assegurada a observancia do contradit6rio e da ampla defesa, bem
como, a possibilidade de recurso/pedido de reconsiderayāo, na forma do art. 109 da Lei n.o
8.666/93.

12.3 As sanyoes devenl ser aplicadas com a observancias dos princlplOs da razoabilidade e
proporcionalidade, a vista da natureza e gravidade da infrayāo cometida.

12.4 Comprovado impedimento ou reconhecida forya maior ou caso fortuito, devidamente
justificado e aceito peIa Administrayāo Publica, ficara o fomecedor isento das penalidades.

---.:

12.5 As sanyoes advertencia, de suspensāo de licitar e contratar com a Administrayāo Publica, de
impedimento de licitar e contratar e de dec1arayāo de inidoneidade, poderāo ser aplicadas ao
fomecedor juntamente com a de multa prevista no subitem 27.1.2.

12.6 As penalidades de multa deverāo ser satisfeitas no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados
da data de sua notificayāo, podendo a autoridade competente determinar seu desconto diretamente

das quantias porventura devidas ao contratado.

13 - CLAuSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISĀO DO CONTRATO
13.1. Ressalvado o direito a ampla defesa e ao contradit6rio, sera o contrato rescindido nas
seguintes hip6teses:

13.1.1. Descumprimento das condiyoes constantes neste Edital, em seus Anexos e no pr6prio
Contrato;

13.1.2. Nas hip6teses dos arts. 77 e ss. da Lei n.o 8.666/93.
13.1.3.

For

a

CONTRATADA

dec1arada

inidonea

para

licitar

ou

contratar

com

a

Administrayāo, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n.O 8.666, de 21 de junho de
1993;

13.1.4. For a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com a Administrayāo nos termos 

do artigo 7° da Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho de 2002.

'\
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13.2. O CONTRATANTE podeni rescindir o Contrato em face de razòes de interesse publico,
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulli-l0 por ilegalidade, de oficio ou por provocac;ao de qua1quer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.

13.2.1. As proponentes nao terao direito à indenizac;ao em decorrencia da anulac;ao do
Contrato, ressalvado o direito do contratado de boa-fe de ser ressarcido pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento do avenc;ado.
13.3. A comunicac;ao da rescisao ou anulac;ao do Contrato deveni ser feita pessoalmente, ou por
correspondencia com aviso de recebimento.
13.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderec;o da CONTRATADA, a
comunicac;ao sera feita por meio do Diario Oficial ou Jomal de Grande circulac;ao, por duas

vezes consecutivas, considerando-se rescindido ou anulado o contrato, a contar da Ultima
publicac;ao.
13.4. Independentemente das prevlsoes retro indicadas, a CONTRATADA podera solicitar a

rescisao do Contrato na ocorrència de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou forc;a maior,
devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, e que venha comprometer a perfeita
execuc;ao contratual.

13.5 Ficam expressamente reconhecidos os deireitos da Administrac;ao no caso de rescisao
decorrente da inexecuc;ao total ou parcial por parte da CONTRATADA.

14 - CLA.USULA DtCIMA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO E LEGISLA<;AO APLICA.VEL
14.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterizac;ao da execuc;ao do objeto, bem como
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigac;òes ora contraidas, integram este
Contrato os documentos do Edital de Pregao Presencial n°. 40/2017 e, em especial, a proposta de
prec;o e os documentos de habilitac;ao da CONTRATADA.

14.2. A execuc;ao do Contrato sera disciplinada pelas disposic;òes legais e regulamentares aplicaveis
às obrigac;òes ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.o 8.666, de 21/0611993, Lei Federal n.o
10.520, de 17/07/2002, e o Decreto Municipal n.o 023/2007, de 27103/2007.
14.3 Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e pelo Decreto

Municipal n° 023/2007 e demais normas aplicaveis, no que nao colidir com a primeira.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito.

15 - CLAuSULA DECIMA QUINTA - DO FORO COMPETENTE:

15.1. As questòes decorrentes da execuaol ddeste Contratod, qcue nao PdossMam sehr 1 dCimdi?das

administrativamente, serao processadas e JU ga as no Foro

a

omarca

e

arec a

an l o
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Rondon-PR, com exclusào de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para que surtam urn só efeito, às quais, depois de lidas, sào assinadas pelas

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

I :-,' .1L } I

PIO de Merc'
CONTRATANTE

Testemn;, /ft?//
Sebastiào Kock
RG nO. 4.470.486-2
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